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Raadsbesluit
Vergadering:

Gemeenteraad Oirschot

Vergaderdatum:

30 oktober 2018

Registratienummer:

2A18 I 47

De raad der gemeente Oirschot;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d- 18 september 2018;
gegeven de agendering door het Presidium d.d. 2 oktober 2018;

besluit met inachtneming van een drietal aangenomen amendementen A02, A03 en 405:

De volgende principe keuzes te maken ín het kader van onze niet-vrijblijvende thematische

intergemeentel ijke netwerksamenwerking:

-

Thema's die direct invloed hebben op de sociale en fysieke leefomgeving van onz€ inwoners en
de directe dienstverlening aan inwoners (frontoffice, leefbaarheid, integrale toegang, welzijn,
openbaar beheer) blijven we op lokaal niveau oppakken.

-

Op alle andere thema's zien we het belang en de intensiteit van intergemeentelijke
samenwerking toenemen. De Kempen en het Stedelijk Gebied Eindhoven zien we als onze
belangrijkste partners voor deze intergemeenteliike samenwerking.

-

We staan voor een nauwere samenwerking binnen en met de Kempen. We staan open voor het
samen oppakken van (nieuwe) thema's en het slaan van bruggen tussen de Kempen en het
Stedelijk gebied om te helpen naar betere samenwerking en afstemming op een thema zoals
bijvoorbeeld wonen. De intensívering van samenwerking met de Kempen zal zich in eerste
instantie richten op energietransitie en de transitie van het landelijk gebied. Maar we staan ook
open voor andere thema's als die het belang en behoefte van de gemeente Oirschot dienen.

-

We pakken de thema's economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte op binnen
het StedelUk Gebied Eindhoven, als uitvoering van de vastgestelde Agenda SGE 2018-2025,

-

We pakken de thema's mobiliteit, economie, energietransitie en transitie landelijk gebied op
binnen de Metropool Regio Eindhoven (als uitvoering van het vastgestelde ambitiedocument) als
daar, naast samenwerking in de subregio, regionale samenwerking en afstemming gewenst is.

-

Voor het thema sociale leefomgeving bepaalt de gemeenteraad uiterlijk in mei 2019, op basis
van nader onafhankelijk onderzoek, binnen welk samenwerkingsgebied we het thema het beste
kunnen beleggen. We gaan hierbij uit van ons huidige beleid zoals vastgelegd in het sociaal
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beleidskader en de huidige organisatie met daarin één integrale toegang tot zorg, welzijn en
ondersteuning via WlJzer. De samenwerking wordt geschikt ervaren als gemeenten samen met
ons bereid zijn om:

o

fiìêt steun van de gemeenteraden alle taken voor het sociale domein (incl. jeugdzorg)
samen op te pakken.

o

beleid, uitvoering en backoffice samen op te pakken, waarbij alle backoffice taken voor
de consistenlie ondergebracht gaan worden in een gezamenlijke gemeenschappelijke
regeling.

o

te investeren in een uniforme geïntegreerde afstemming tussen werkgevers benadering,

Sociale Zaken en participatie bedrijf voor het totale samenwerkingsgebied.

o

toe te werken naar één gemeenschappelijke werkgevers benadering die door alle
ondernemersverenigingen en gemeenteraden ondersteund kan worden.

We zien daarbij drie mogelijke toekomstscenario's: de Kempen, Dommelvalleiof
samenwerking met Best en Veldhoven (BOV).
Op projectbasis komen andere samenwerkingspartners in beeld zoals Het Groene Woud.
We handhaven onze bedrijfsvoerings- en backofficetaken (die we momenteel belegd hebben bij
de GRSK) binnen de Kempensamenwerking. ln hoeverre we de backoffice taken voor het
sociaal domein in de Kempen (blijven) beleggen of overhevelen naar een ander
samenwerkingsgebied moet bl'rjken uit de resultaten van het onder punt

14.

I genoemde

onderzoek.

Dat de in het voorstel genoemde toekomstscenario's ook doorgang kunnen vinden als de

samenstelling van een samenwerkingsverband afwijkt van wat in het raadsvoorstel wordt genoemd
en er bijvoorbeeld een partner afvalt (zoals mogelijk: Bergeijk bij de Kempen, Nuenen bij de
Dommelvallei of Veldhoven bij de BOV).

2

Vanaf het moment van besluitvorming door de gemeenteraad in principe te handelen vanuit de
onder punt 1 genoemde príncipe keuzes.

3

Daar waar dit (nog) niet haalbaar is voorlopig de huidige situatie te handhaven en parallel daaraan
de komende jaren samen met onze (beoogde) partners het geschetste perspectief verder vorm te
geven.

4.

Het College van B&W opdracht te geven om

-

Samen met de Kempengemeenten uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 te komen tot een
gezamenlijke strategische agenda voor de vijf Kempengemeenten;

-

Nader onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de onder punt 1 genoemde
toekomstscenario's voor het sociaal domein en daarover uiterlijk in mei 2019 te rapporteren aan
de raad.
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5.

Een krediet van € 86.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van punt 4 en dit te dekken uit
de alçmene reserve.

6.

De begroting 2018 en 2019 overoenkomstig te wijzigen conform de ter inzage liggende
begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 30 oklober 2018,
De gemeenteraad,

Han Struijs,

Judith Keijzers-Verschelling,

griffier

voorzitter
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